Verksamhetsplan för år 2019
Ålands Brand och Räddningsförbund R.f. (ÅBF) har en viktig roll i det totala brand- och
räddningsväsendet i Landskapet. Då ÅBF fungerar som takorganisation för avtalsbrandkårerna är det
av stor vikt att förbundet kontinuerligt utvecklar sin verksamhet. ÅBF:s huvudsakliga målsättning är
att verka för att avtalsbrandkårerna även i fortsättningen på ett effektivt sätt skall kunna rädda
människoliv, begränsa egendomsskador och begränsa skadorna på miljön. Idag är
avtalsbrandkårerna första räddningsenhet på plats i mer än 50 % av alla brand- och
räddningsuppdrag. De flesta kårer är idag aktiva inom första insatsverksamhet.

För år 2019 kommer ÅBF att ha följande delmål i sin verksamhet:
1. Arbetet med projektet ”En brandkår för alla”, vilket syftar till att skapa grunden för en attraktiv
och hållbar verksamhet, fortsätter och konkretiseras:
o Föreläsningstillfällen som bygger kunskap och väcker idéer hos medlemskårerna kring
hur man stärker kårens arbete med att rekrytera nya medlemmar, såväl kvinnor som
män, ungdomar och vuxna.
o Särskilt fokus sätts på ett stärkt och utvecklat ledarskap. Kontakt tas här med andra
frivilliga organisationer för att hitta samarbete kring föreläsningar och kurser.
o Förbundets ungdomsledare, ungdomsarbetsutskott och styrelse tillsammans med
medlemskårerna utarbetar en konkret plan för hur förbundet kan stärka den
gemensamma ungdomsverksamheten så att den än tydligare än idag blir ett stöd och en
inspirationskälla för medlemskårernas ungdomsledare.
o En långsiktig jämställdhets- och integrationsplan tas fram för förbundets verksamhet.
Denna skall kunna tjäna som grund för framtagande av liknande dokument hos våra
medlemmar. Inledande diskussioner har förts under år 2018 och arbetet slutförs under
år 2019.
2. Styrelsen och förbundets personal tillgodoser ett kurs- och föreläsningsutbud som efterfrågas av
medlemmarna. Tillsammans med samarbetspartners utvecklas kursutbudet.
o Brandkårens utbildnings- och kurssystem i Finland har varit under arbete under en tid
och ett nytt system har arbetats fram och var menat att sjösättas under år 2018 men har
försenats. Förbundet följer detta och vidtar de åtgärder som krävs för att
kårmedlemmarna även i framtiden säkras en god grundutbildning. Styrelsen kommer
under året att följa utvecklingen och kommer, vid behov, tillsammans med
räddningsmyndigheterna och landskapsregeringen, att se till att det åländska
utbildningssystemet för de frivilliga brandkårerna säkerställs.
o De åländska kårerna har efterfrågat repetitionskurser för att kunna upprätthålla goda
och aktuella kunskaper inom vårt område. Förbundets utbildningssamordnare kommer
tillsammans med lämpliga externa resurser att utarbeta förslag på dylika kurser.
o Önskemål om gemensamma insatser för att stöda en god fysisk kondition hos våra
kårmedlemmar har framkommit. Förbundet tar under året fram olika förslag på
aktiviteter och insatser som kan användas av medlemskårerna tillsammans eller enskilt.

o
o

Föreläsningstillfällen ordnas, utöver de som särskilt nämnts ovan, utgående från ämnen
som blir aktuella och/eller efterfrågade inom vårt verksamhetsområde.
Styrelsen planerar att arrangera ett gemensamt åländskt deltagande i den svenska
konferensen Skadeplats 2019 som hålls under hösten i Uppsala.

3. Driva, ordna och stöda verksamhet, evenemang och arrangemang som
o Förbundets muséum i Hammarland
o Blåljusdagen, första helgen i september
o En dag på brandstationen, sista helgen i november
o Styrelsen testar att ordna ”after work”-tillfällen för medlemmar i syfte att utöka utbytet
av information och idéer
o Sprida information till såväl medlemmar som allmänhet via av förbundet etablerade
kanaler som hemsida, Medlemsinfo, epost och Facebook
o Bevakar och driver medlemmarnas intresse när det gäller lagstiftnings-, organisationssamt andra strukturförändringar i samhället som t.ex. en eventuell förändring av
kommunstrukturen på Åland.
För att stärka kårernas engagemang i förbundets verksamhet och för att uppdatera förbundets
framtidsstrategi ”En brandkår för alla” planerar styrelsen att under året hålla ett brett
framtidsseminarium till vilket representanter för samtliga medlemskårer bjuds in.
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